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Az alázatos szív megbecsüli a többieket (...). Tapsoljunk szívesen másoknak!
Közösségépítés
Mindenek előtt pedig tekintsünk másokat fontosabbaknak magunknál. (Max Lucado: Ahogy szeretni érdemes)

Szerkesztők: Felsőnyék Könyvtári Információs és Közösségi Hely: Pere Rudolfné, Berkesdi Réka, Kódiás Erika és Felsőnyék Község
Önkormányzata

Mezitlábas Tábor
A tavalyi évhez hasonlóan a Roma Nemzetiségi Önkormányzat szervezésében és támogatásával

Augusztus 13 -tól – 17 -ig
A tábor minden gyermeknek ingyenes, viszont előzetes jelentkezéshez kötött!
Jelentkezni (4 évestől – 12 éves korig) július 24-ig lehet a Könyvtárban!
A táborban lehetőség lesz a középiskolásoknak közösségi szolgálat teljesítésére.
Szintén július 24-ig lehet erre jelentkezni!

A Képviselő-testület júniusi ülése
A képviselő-testület a júniusi ülésén 3 beszámolót fogadott el. Elsőként a Tamási Rendőrkapitányság részéről
Szuhai Gábor alezredes számolt be a települést jellemző statisztikákról. Elmondta, hogy a térség adottságain
túlmenően a járás közbiztonsági helyzetére, a rendőri munka hatékonyságára jelentős befolyással volt a
Magyarországra nehezedő illegális migráció miatti megnövekedett feladathalmaz végrehajtása. 2017. január 12től az év végéig összesen 18 esetben 143 napra került átrendelésre csapatszolgálati állomány alkalmanként 6-8
fővel a Bács-Kiskun Megyei RFK megerősítésére, amely igen komoly munkaterhet jelentett a teljes személyi
állománynak, és a körzeti megbízott személyében Felsőnyéket is érintette. Mindezek mellett a Tamási járás
közbiztonsági helyzetében negatív változások nem következtek be. Az általános bűnügyi helyzet, a közrend,
közbiztonság megítélése az országos mutatóknál kedvezőbb, a lakosság szubjektív biztonságérzete – a
visszajelzések alapján – jó képet mutat. Felsőnyéken az elzárással is sújtható szabálysértések közül 6 esetben
követtek el tulajdon elleni szabálysértést, és 3 esetben egyéb szabálysértést. Az egyéb kategóriába soroltak körül
2 esetben garázdaság, 1 esetben magánlaksértés történt. A tulajdon elleni szabálysértések közül leggyakrabban
rongálást követtek el a község területén 3 esetben. A rongáláson kívül 1 csalás és 2 esetben lopás miatt indult
eljárás. A közterületen elkövetett bűncselekmények száma a felére csökkent. Összességében elmondható, hogy a
regisztrált bűncselekmények száma 2017-ben Felsőnyék községben a működési terület átlagánál lényegesen
nagyobb mértékben esett vissza, a 2016-os évben kimutatott 21-ről 16-ra, 23,9 százalékkal csökkent. A Felsőnyéki
Polgárőr Egyesület írásos beszámolót nyújtott be a képviselőknek. A 2017. évben teljesített közel 1800 órából több
esetben önkormányzati rendezvényeken szolgáltak az önkéntesek, akik a rendőrséggel együttműködve látják el
feladataikat. Harmadikként az óvodavezető számolt be a már önkormányzatunk által önállóan fenntartott
intézmény működéséről, ahol 3 fő óvónő, 2 fő dajka dolgozik. A konyhán pedig 1 fő élelmezésvezetőt, 1 fő
szakácsot és 1 fő konyhai kisegítőt alkalmaz az önkormányzat. A konyha nemcsak az óvodások és iskolások
ellátásban, hanem a szociális étkezésben is lát el feladatokat. Az óvodások pedig rendszeresen színesítik a helyi
rendezvények programjait. A Képviselők a konyha fejlesztéséről és eszközbeszerzéséről benyújtandó pályázatról
is döntöttek.
Ebben az évben az olaszországi Altopiano adott otthont az Európai Piknik nevű találkozónak, ahol kis
küldöttség képviseltette magát településünkről. Júliusban pedig Feketenyéken egy nagyobb delegáció vesz
részt a „Nyék nevű települések találkozóján”.

Rövid beszámoló a 2017/2018-as tanév fontosabb eseményeiről

Esemény

Leírás

Támogatók

Természetismeret
digitális támogatással
szakkör

A szakkör tevékenységében 10 fő 5.
osztályos tanuló vett részt.
A heti rendszerességgel tartott szakköri
foglalkozások mellett a szakkörösök Pakson
és Budapesten tanulmányi kiránduláson,
valamint Pacsmagon 3 napos táborozáson
vettek részt.

Nemzeti Tehetség Program

Határtalanul

7. osztályos tanulóink a magyarkeszi és
iregszemcsei diákokkal közösen kirándultak
Horvátországba.
Meglátogatott települések: Zágráb,
Kraljevica, Rijeka, Opatija, Csáktornya,
Varasd

Emberi Erőforrások
Minisztériuma

Erdei iskola

4. és 6. osztályos tanulóink töltöttek négy
élmény-dús napot a pacsmagi erdei
iskolában.

Felsőnyék Községi
Önkormányzat

Művelődési házzal
közös programok

A tanév során több olyan programot
valósítottunk meg, amelyben
közreműködtek a művelődési ház dolgozói.
(irodalmi műsorok, meseszínház, könyvtár
mozi)

A Tolna Megyei Könyvtár és az
iskola szülői szervezete.

Úszásoktatás

4. és 5. osztályos tanulóink 9 alkalommal
vehettek részt úszásoktatáson a tabi
uszodában.

Az iskola szülői szervezete és a
Tamási Tankerületi Központ.

Labdarúgás

Az idei tanévben 13 tanuló vett részt a
Bozsik programban. A program keretében
tartott versenyeken az elmúlt évekhez
képest jobb eredményeket értünk el.

MLSZ

Nyaralás
Horvátországban

Iskolánk 7 diákja nyaralt Opatijában
(Abbáziában). Fő programjuk volt fürdés a
tengerben, de túrázás, játék,
hajókirándulások is színesítették a
nyaralást.

A Felsőnyék Községi
Önkormányzat és a Deák
Ferenc Alapítvány.

Ezúton is köszönöm a támogatásokat.
Simon Gábor
tagiskola-vezető

Erdei Iskola:

Szakkörösök a Tropicariumban:

Zágráb:

Szakkörösök Pakson:

Rijeka:

Óvodánkról röviden…
2017. szeptember 01-én 31 kisgyermek vette birtokba óvodánkat. Az új gyermekek fogadása folyamatosan
történt. A nevelési év végére létszámunk 38 főre emelkedett.
Nevelő-oktató munkánk jelentős hányadát a Kompetencia alapú oktatás programjára építjük. Fontosnak
tartjuk, hogy a gyermek szűkebb-tágabb környezetéről megtapasztalás útján szerezzen minél több élményt,
ismeretet (kirándulások, családi gazdaságok megtekintése, szüret). A gyermekek egészséges fejlődésére is
nagy hangsúlyt fektetünk:- védőnő, - háziorvos, - fogorvos közreműködésével.
A már jól kialakított hagyományoknak megfelelően részt veszünk
Szüreti felvonulás, Idősek napja, „Kisfalunk karácsonya”, Anyák napja, Falunap.

a

falu

rendezvényein:

December 05-én megérkezett óvodánkba is a várva-várt Mikulás. A gyermekek dalokkal, versekkel készültek
e jeles napra. A Mikulás az édességen kívül különféle fejlesztő játékokkal is meglepte gyermekeinket.
Február 09-én került megrendezésre hagyományőrző jelmezbálunk. A jelmezbe öltözött gyermekek
egységesen ajándékcsomagot kaptak. A jelmezbál bevételéből játékokat vásároltunk.
Június 08-án a Ballagással egybekötött Évzáró ünnepséget tartottunk. 8 gyermek köszönt el az óvó néniktől,
dadus néniktől, kispajtásoktól. Szeptember 01-jén ők már iskolások lesznek. Kívánunk nekik élményekben
gazdag nyarat, kitartó tanulást az iskolában.
A falu adta lehetőségeket az óvoda maximálisan kihasználja. Csoportjaink heti váltásban látogatnak a
Könyvtárba (könyvkölcsönzés, kézműves foglalkozás, ismeretterjesztő filmek megismerése, részvétel a
Meseszínház előadásain).
Ezúton szeretném megköszönni a Szülőknek, Felsőnyék Község Önkormányzatának és a Roma Nemzetiségi
Önkormányzatnak a nevelési év során nyújtott segítségüket, támogatásukat.
Macherné Teplán Ágnes, intézményvezető

